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چكيده
نهاد گام قدرت كسب مسير در جغتاي، اولوس سپاهيان از بخشي با ابتدا در با.تيمور، همزمان سپس،

بخشيد وسعت سپاه اين به خود، قلمرو گروه.گسترش و اقوام او مسير، اين بهدر نيز را مغلوب هاي
گرفت سرزمين.خدمت و ايران كامل تصرف با همزمان ديگر، سوي حكومتاز همجوار، محليهاي هايي

بهـ خود متصرفي اياالت در را آوردخانوادگي اميرزاده.وجود ايجاد يعني سياسي؛ سنت هاينشيناين
يافت گسترش و تداوم تيمور جانشينان زمان در حكومت.تيموري، اين از يك دارايهر ايالتي، هاي

شد برخوردار زيادي عمل استقالل از زمان، گذشت با كه شدند نظامي و سياسي آن.ندتشكيالت جااز
كرده توجه تيموري مركزي حكومت به مربوط تحوالت منظر از تيموري سپاه بر بيشتر مورخان، اند،كه

سپاه به مربوط جزييات و دروني نگرفتهمسايل قرار توجه مورد چندان ايالتي، آناست؛هاي درحال كه
مجموعه راعمل، تيموريان قلمرو كه بودند سپاهيان اين از مياي لشكركشيحفظ در و هايكردند

نقش نيز مركزي بودندحكومت و.آفرين نسبت و آن ادارة چگونگي سپاه، اين افراد تركيب اساس، اين بر
مهم از تيموري، حكومت اصلي سپاه با آن پرسشرابطة روشترين به مقاله، اين كه هستند هايي

پاسخـتوصيفي دنبال به بههاآگاهي.ستهاآنتحليلي، سپاهي قومي تنوع شامل آمده، ايالتيدست هاي
تفاوت با مناطق، به بسته كه بوداست همراه نمونه.هايي نيز سپاه ادارة زمينة كوچكدر ازاي تر

داشت وجود اياالت در مركزي حكومت زمان.تشكيالت گذشت با نيز، مركزي سپاه با ايالتي سپاه رابطة
گذاشت كاهش به .رو

كليديواژه مركزي:هاي حكومت قومي، تركيب سپاه، ايالتي، حكومت تيموريان،
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مقدمه
قدرت بر چيز هر از بيش گذاشت، بنيان هجري هشتم قرن اواخر در تيمور كه حكومتي

داشت تكيه فتوحات و مي.نظامي جهت، همين مهمبه را سپاه اينتوان ركن ترين
دانست وي.حكومت جانشينان جهاناگرچه سياست شاهرخ، جمله از را، او گشايي

شورش بر غلبه و خود متصرفات حفظ براي اما نكردند؛ دردنبال پيروزي و داخلي هاي
بودندرقابت خود حكومت نظامي جنبة حفظ نيازمند همچنان خانداني، در.هاي

دهه تشكيلنخستين جغتايي امراي و سربازان را سپاه اصلي بدنة تيمور، حكومت هاي
مهم.دادندمي واقع، بودنددر جغتاييان تيمور، سربازان وفادارترين و موردهاآن.ترين

براي و داشتند قرار تيمور خاص بودندتوجه معاف ماليات هرگونه پرداخت از با.مثال،
گرو و مناطق از افرادي تيمور لشكريان ميان در حال، داشتنداين وجود نيز ديگر از.هاي

بههاآنجملة تيمور كه بودند خراساني سربازان داشتهاآن، اطمينان :1339بارتولد،(نيز
نهسپاه)72-73صص جغتاييان، غير از بلكهتنهاگيري انجاميد؛ تيمور نيروهاي افزايش به

پيش كه شد محلي حاكمان بر او سلطة افزايش داشتندسبب اختيار در را نيروها اين .تر،
دادند؛ ادامه تيمور نظر زير خود حكومت به شده، تسخير اياالت حاكمان از برخي اگرچه

سپاهيان شدندبههاآناما تيموري سپاه جذب جغتاييانترتيبدين.تدريج چه اگر ب،
مي تشكيل را تيمور سپاه مركزي ازهستة افرادي به او، نيروهاي ميان در دادند،

مي بر محلي قبايل نيز و )140-41صص:1377منز،(خوريمسپاهيان
به مختلف، مناطق در خود حاكميت نسبي تثبيت از پس ـتيمور، تركي كهن اصل

در خانوادگي مشاركت بر مبتني رامغولي، اياالت برخي ادارة و داد نشان توجه حكومت
سپرد خود نوادگان حكومتبدين.به عمل در محليترتيب، ياـهايي خانوادگي،

گرفتندنشيناميرزاده شكل تيموري نظارت.هايي اميرزادگان اين عملكرد بر خود تيمور،
نشانه كه هنگامي چنانكه داشت؛ سوءكامل و سركشي راهاي خود،تدبير پسر در

نكرداميران درنگ او بركناري در ديد، ابرو،(شاه قاعده)880-1372:2/81حافظ از گرچه ؛
خانواده اعضاي به را او جاي و نكرد عدول نيز داديادشده از.اش پس وضع، اين وجود با

تيمور حكومتمرگ اقتدار كاهش با كه او خاندان اعضاي ميان در اختالف بروز و
ه بهمركزي بود، اياالتمراه در اميرزادگان بر تيمور جانشينان نظارت ميزان از تدريج
شد همچون.كاسته نيز آن و شد ايجاد تيموري سپاه در نيز تغييراتي شرايط، اين در

بخش به سياسي، گرديدقدرت تقسيم ايالتي و مركزي .هاي
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لش اياالت، حاكمان مقام در تيموري، خاندان اعضاي از يك داشتندهر هاآن.كرياني
گروه و جغتايي قبايل افراد از تعدادي تيمورشامل خويشاوندان همچنين، و متفاوت هاي

منطقه.بودند مبنايي روش، اين با پيشتيمور كه لشكر براي بهاي اتكاماوراءالنهرتر
كرد ايجاد بود.داشت، جغتايي لشكر از بازتابي شاهزادگان، از يك هر قبايلافرا.لشكر د
ترك وـگوناگون شدندانوادهخمغول واگذار مختلف لشكرهاي به تيمور، هواداران هاي

كه.)107-117صص:1390منز،( بود تيمور پسر عمرشيخ لشكر نوع، اين از لشكر نخستين
سال در را بود.ق.هـ778-9او كرده كاشغر و انديجان حاكم هر.، واگذاري هنگام وي،

فرزند به ميمنطقه ترتيب ايشان براي لشكري خود، نوادگان يا آن،ان رأس در كه داد
داشتند قرار وي خود اطمينان مورد و برجسته يزدي،81ص/1937:1شامي،(امراي :1336؛

خانواده.)441ص/1 و نفوذ با اميران مختلف، قبايل افراد ايالتي، لشكرهاي ايجاد با هاياو
ني از و كرد جدا هم از را ميآنان كه آنان احياناًروي قدرت كانون يك به توانست

گرفت بهره خويش اهداف پيشبرد جهت در شود، تبديل عهد.خطرناك در حال اين با
كار به آنان سپاه و نداشتند مفصلي و منظم سپاه خود براي شاهزادگان تيمور،

نميلشكركشي عظيم بآمدههاي تصميم تيمور كه هنگامي مثال براي يورشاست؛ ه
به تنها شاهرخ، فرزندش سپاه از گرفت، غرب سمت به خود پيشآخر قراولعنوان

كرد .)880ص/1372،2ابرو،حافظ(استفاده
مورد تيموري عهد در ايالتي، لشكرهاي با مرتبط مسايل شد، گفته آنچه وجود با

نگرفته قرار مستقل و دقيق ااست؛بررسي تنيبر مقاله اين در بهشوديمالشمبنا تا
شودهاپرسش داده پاسخ دست اين از عناصري.يي چه از اياالت لشكر استتركيب بوده

داده رخ آن در تغييري تيموريان، حكمراني طول در آيا سپاهو با لشكر اين نسبت است؟
بوده ترتيبي چه به آن، ادارة و فرماندهي و بود چه تيموري توضيحاستاصلي اين با ؟

بنابراين، و شد بيشتر اياالت استقالل آن، در كه است تيمور از پس دوران بر تمركز كه
سپاه مشخصهاآنهويت استنيز اين.تر در ايالتي سپاه از منظور ضمن، سپاهيدر جا،

سپاه و داشت وجود تيمور نوادگان و فرزندان فرمان تحت اياالت در كه است
محلحكومت درهاي را هرمز ملوك يا مرعشيان همچون نميي، منز،اگر.گيردبر چه

قابل كردهاشاراتي موضوع به محدودتوجه اما وةاست؛ تيمور عصر تنها او، كار زماني
مي بر در را شاملشاهرخ را تيموريان عصر بعدي ادوار در ايالتي، سپاه سرنوشت و گيرد

را.شودنمي ايالتي سپاه او نكردههمچنين، مطرح مستقل موضوعي عنوان .استبه
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اياالت-1 سپاه نفرات تركيب و خاستگاه
فرستاده مختلف مناطق حكومت به كه تيموري اميرزادگان از يك هر گذشت، چنانكه

داشتندمي خود همراه جغتايي امراي و سربازان از سپاهي نيروي.شدند، زمان، گذشت با
م گروه اين به ايشان منطقهنظامي سپاهيان و نماند برخيحدود و قبايلي نيروهاي اي،

دسته و سپاهافراد به ديگر، اين.پيوستندميهاآنجات تقسيمدر با نيروهايجا، بندي
منطقه جغتايي، بخشِ سه به تيموري، اميرزادگان قلمروهاي در موجود ونظامي اي

ويژگي جايگاه، سهم، دربارة بررسي به كاركردهايقبايلي، و منظور.پردازيمميهاآنها
در تيمور فتوحات زمان از پدرانشان، يا خود كه هستند لشكرياني جغتايي بخش از

شدهاي وارد منطقه.بودنداالت حكومتسپاه بازماندگان از نيروهايي شامل محلياي، هاي
مردمي نيروهاي يا تيموري، شهريبه(قبل عمده زمينةمي)روستاييـطور در كه شد

داشتند مهارت است.نظامي ايالتي لشكر از بخش آن قبايلي، نيروهاي از منظور باألخره
كر ترك، اقوام از ميكه تشكيل اياالت در ساكن عرب و كه.شدد پذيرفت بايد گرچه

بخش اين دقيق بهتفكيك زمانها، و موارد همة در اخير، بخش دو نيستويژه ممكن .ها
ترك:جغتاييان)الف جغتاييِ سربازان تيموريان، حكمراني طول ريشهـدر كه مغول

كوچ جمعيت سپاهدر داشتند، جغتاي اولوس ميروي تشكيل را و.دادنداصلي پايه
نخبگان بر داشت، نظامي ويژگي و خصلت كه دولتي عنوان به تيموري، حكومت اساس

مهارت از برخوردار شدهنظامي بنا شكار و تيراندازي سواركاري، زندگيهاي كه بود
قبيله و داشتندچادرنشيني .)(Subtelny,2007,p.28اي

در اياالت جغتاييِ تيمورينيروهاي اميرزادگان لشكر در همچنان تيمور، از پس دوران
جهانگشايي توقف دليل به كه تفاوت اين با داشتند؛ وحضور استقرار از زمان، اين در ها

منطقه عمليات در و بودند برخوردار مناطق در بيشتري گرفتهآرامش كار به اي
به.شدندمي نيز، دوران اين كهدر اميرزادگاني فرستادههمراه اياالت حكومت به
عدهمي بودندشدند، جغتايي امراي از ص1386كاتب،(اي مي.)205، حدودچنين كه نمايد
داشتهده حضور اياالت در سوار بودههزار مذكور امراي فرماندهي تحت كه انداند

پير.)558ص/1372،1ابرو،حافظ( اميرزاده كه سالمحمداين حدود در حكم.ق.هـ811، ،
و شوند جمع بودند، شده پراكنده كه عراق و فارس مناطق سپاهيان كهنه تمامي تا كرد

گردد ثبت دفاتر در آنان عده)47-48ص/1372،1ابرو،حافظ(اسامي يا ضرورت،، به كه اي
بپيوندندحرفه لشكر به بودند، گرفته پيش ؛واله24ص/1-1383:2سمرقندي،عبدالرزاق(اي
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ص1379اصفهاني، از)386، تيمور، فتوحات از پس كه است جغتايياني به مربوط احتماالً ،
گرفته فاصله خود نظامي .بودندكار

آن تا تيموري، مركزي سپاه از اياالت سپاه جغتاييجدايي امراي گاهي كه رفت پيش جا
مي ترك را مركزي سپاه در خدمت گوناگون، داليل به اياالتكه سپاه به كردند،

چنانمي سالپيوستند؛ در اميران.ق.هـ809كه بن عمر اميرزاده حضور با همزمان شاه،
عده مازندران، حكومت رادر خراسان باشند، بوده جغتاييان از بايد قاعدتاً كه امرا از اي
پيوستند او به و كرده نيز.)538ص/1362:6ميرخواند،(ترك ديگر موردي اميرزادهدر كه

اميرمحمدپير داد، ترتيب اصفهان حاكم رستم، اميرزاده خود، برادر ضد را يورشي ،
راهي رستم اميرزاده به كمك براي خراسان، از جليل يوسف امير پسرش و جاندار حسن

شدند صص(اصفهان شاهرخ.)567-568همان، بزرگ امراي از پسرش، و اميرحسن ظاهراً
دليل به كه جهانبودند امير شورش ماجراي در خيانت، به شدن خراسانمتهم از ملك،

آمده فارس و عراق به جاييجابه.)78ص1383:2/1سمرقندي،عبدالرزاق(بودندگريخته،
شكل به اياالت، لشكر در بودجغتاييان نيز ديگري كهبه.هاي هنگامي مثال، عنوان

بركنارمحمدپير يزد حكومت از را اسكندر جزو، را اسكندر اميرزاده لشكر امراي كرد،
داد قرار خود وي.)15ص:1356يزدي،(لشكر از كه نيز اسكندر امراي از گروهي مورد در

پيوستند شاهرخ به و صص:1356؛يزدي،188ص/1383:2/1سمرقندي،عبدالرزاق(برگشته ـ39،
جابه)38 مخالف شكل اين، جغتايي، امراي لشكرجايي سمت به ديدهبار .شوديممركزي

سپاه امراي و نيرو اعزام تيمور، از پس دورة در ايالتي سپاه نسبي استقالل وجود با
و)جغتايي(مركزي كمتر مقياسي در البته او، جانشينان عهد در اياالت در استقرار براي ،

سال در چنانكه بود؛ ممكن خاص شرايط امير.ق.هـ818در خود، بزرگ سردار شاهرخ ،
والياس ري كاشان، قم، نواحي حكومت به را منصوبرستمدارخواجه گيالن حدود تا ،

فرستاد قم به را او و سال)223ص/1339:3خوافي،فصيح(كرد در سپس ،.ق.هـ824؛
بنية كارآمد، لشكري اختصاص با و داد او به را قزوين و سلطانيه جمله از ديگري مناطق

قم مركزي فرماندهي نمودنظامي تقويت اين.را ازشاهرخ، بازگشت از پس را كار
بدين و داد انجام الياسآذربايجان امير موقعيت كردترتيب، تحكيم منطقه در را خواجه

از.)319ص/1383:2/1سمرقندي،عبدالرزاق( اعزامي سپاه در سهم بيشترين كه است طبيعي
مي تشكيل جغتاييان را مركزي حكومت برابر.دادندسوي در بارها لشكر، اين از

شورش در جمله، از و شد گرفته كمك اطراف نقاط بهشورشيان كه امرايهايي وسيله
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و دارمازندران ميبهرستم شدوجود زيادي استفاده :1350طباطبايي،مدرسي(آمد،
مي.)54،79صص بر موردچنين و نفوذ با امراي از يكي قراردادن با شاهرخ، كه آيد
ميا او، به مهم لشكري واگذاري و ايران مركز در خويش كمطمينان مانع ياكوشيد كاري

خط منطقه، اين كه آن ضمن شود؛ ايالتي سپاهيان برابرخودسري در جبهه مقدم
مي شورش به دست گاهي، از هر كه بود .زدندتركماناني

سپاه در جغتاييان گستردة اياالتحضور در جغتايي امراي حضور ميزان از را ايالتي هاي
مي بودنيز ايشان دست در جغتايي نيروهاي هدايت معموالً كه چرا داد؛ تشخيص .توان

لشكركشي اخبار امراييدر از طوالني فهرستي به تيمور، جانشينان عصر هاي
دارنبرمي جغتايي منشأ كه از.دخوريم كه امرايي بر عالوه شاهرخ، عصر در هاآنتنها

مي شد، اصفهانياد در جلبانشاه امير و برالس سعيد امير از ،)575ص/3خواندمير،(توان
بيان امير و صديق اسكندر)قوچين(امير اميرزاده نزد در :1383سمرقندي،عبدالرزاق(،

شيخ)119ص/2/1 امير سعمحمد، اميرخان و يادجوان رستم اميرزاده نزد در برالس، يد
ص(كرد توسطنمونه.)120همان، قم تصرف در را جغتايي امراي حضور از ديگري هاي

سال در در)35-36،صص:1356يزدي،(.ق.هـ814اسكندر، او، سوي از اصفهان تسخير و
مي)137ص/1383:2/1سمرقندي،عبدالرزاق(.ق.هـ814-15هايسال د، وضع،.يدتوان اين

داشت وجود همچنان شاهرخ، حكومت پايان سلطان.تا سركشي جريان در چنانكه
عراقمحمد و فارس سمت به شاهرخ لشكركشي از)ق.هـ849-50(و جغتايي، امراي ،

سلطان شكست موجب شهرها، رهاكردن با داروغگان، همان،(شدندمحمدجمله
بود.)210ـ212صص دليل همين به سلطانشايد قدرتمحمدكه دوم دور در خود، گيري

به محلي، نيروهاي به بيشتر شاهرخ، مرگ از كردپس تكيه اصفهانيان در.ويژه البته
يكديگر با رقابت در تيموري، اميرزادگان موضع قوت موجب جغتاييان، وجود نيز مواردي

اميرمي همراهي جمله از سلطانمحمدشد؛ با كرمان داروغة هنگاممحمدقناشيرين، ،
دانسته شهر اين تسخير در مذكور، اميرزاده موفقيت مهم داليل از شيراز، به لشكركشي

.)46،48صص:1356يزدي،(استشده
سپاه در جغتاييان رنگ پر حضور از نشان و شد گفته آنچه ازباوجود دارد، ايالتي هاي

تاريخي اخبار ميمجموعة بر نزديكآيدچنين تيموريان حكمراني اواخر به هرچه تركه
ميزانمي از دلبستگيرگذاريتأثشويم، و جغتاييان كاستههاآني تيموري خاندان به
رؤساي.شدمي بابر، ابوالقاسم تكاپوهاي جريان در و شاهرخ از پس دوران در نمونه، براي
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بر در مقاومتي داروغگان، جمله از بهجغتايي، مناطقي و نكرده تركمانان دستابر
افتاد ؛727-728صص/2-1383:2سمرقندي،عبدالرزاق؛326ص:1356طهراني،(تركمانان

كاهش.)108-109صص:1356يزدي، از نشان تيموريان، حكومت اواخر به مربوط اخبار
دارند اياالت در جغتاييان .)79-80صص/1362:4؛خواندمير،245ص/1338:2اسفزاري،(حضور

نيروهاي نقش بايقرا، حسين سلطان مرگ از پس خصوص به و دوران اين در منابع،
برجسته را غيرجغتايي ميترمحليِ :1961؛واصفي،376ص/1362:4خواندمير،(دهندنشان

اسفزاري،1118ص/2 .)245ص/1338:2؛
منطقه)ب منطقه:ايسپاهيان سپاه از درمنظور كه است نيروهايي زيراي، اياالت

داشتند محلي خاستگاهي تيموري، اميرزادگان افرادي.فرمان شامل معموالً اينان،
بازماندگانمي يا تيموري، غير حاكمان خدمت در اياالت، در پدرانشان يا خود كه شدند

سرداران حذفهاآنو با اكنون، و پيوستههاآنبودند تيموري سپاه به تيمور، توسط
تيموريهمچنين.بودند سپاه به روستاها، و شهرها اهالي از برخي كه بود ممكن ،

به.بپيوندند نيز، سپاهيان اين تعدادفرماندهي اگر وهاآنويژه امرا با بيشتر بود، زياد
بودصاحب غيرجغتايي و محلي ايران.منصبان تحوالت به توجه با قومي، خاستگاه نظر از

مي بعد، به ايلخاني دورة ايرانيهاآننتوااز عنصر دو از و(را لر كرد، ترك...)تاجيك، و
دانست)غيرجغتايي(مغولـ اعراب از مناطق، برخي در احتماالً مسايل.و تحليل در منز،

اندازه تا اياالت، بر سلطه براي تيموري، حاكمان كه است معتقد شاهرخ سپاهعصر به اي
منطقه سپاهيان و بودند متكي اهميتجغتايي اندازه همان به نيز، بومي اهالي يا اي

مبتن.داشتند كه او نظر دادهبه بر نظاميي عرصه در ايرانيان است، مختلف تاريخي هاي
منطقه سپاهيان و بودند تحرك پر و اياالتفعال بيشتر در ايراني، سربازان از متشكل اي

داشتند از.)164،171صص:1390منز،(وجود پس دوران در تحوالت عمومي روند به توجه با
نگرفته قرار منز بررسي مورد كه دراست،شاهرخ، كه افزود منز نظر به را نكته اين بايد

شد افزوده سپاه از بخش اين نقش و اهميت بر تيموريان، واپسين تفاوت.دوران در
منطقه ميبخش شد، خواهد پرداخته آن به ادامه در كه قبايلي بخش از گفتاي توان

مي تشكيل نيروهايي از منطقه سپاه سازمانكه كه يكجانشد بر مبتني شينيدهي
قبيله نظام چارچوب در قبايلي، سپاه كه آن حال كوچداشتند؛ و مياي تأمين .شدروي

منطقه بودندنيروهاي اياالت در شاهزادگان لشكر از بخشي تيمور دورة از فرماندهي.اي،
خود رهبران عهده بر نيروها، اين از ناحيه.بودهاآنبسياري يك نام با لشكرها شناسايي
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شهر منطقهيا نيروهاي وجود از حاكي پاره.استاي، در داشت امكان اينالبته موارد اي
ريشه نيروهاي به يكانتساب، به كه نيروهايي از دسته آن يا منطقه، يك در جغتايي دار

داشته اشاره بودند پيوسته محلي .)140-141صص:1377همو،(باشدحاكم
منطقه سپاهيان از مهمي ابخش در بهاي، نياز، صورت در و بودند محلي كارگزاران ختيار

مي مثبت پاسخ تيموري اميرزادگان كمك بود.دادندفراخوان ممكن درهاآنحتي
شوند فرستاده نيز اياالت ساير به لزوم سال.مواقع در كه نبردي بين.ق.هـ807در ،

اميران پسران ابابكر، و عمر آذربايجاميرزاده حكومت سر بر درخواستشاه، با درگرفت، ان
او به قم، و ساوه لرستان، كردستان، ساوه، مناطق سرداران و حكام عمر، اميرزاده كمك

و.)42ص/1372،1ابرو،حافظ(پيوستند سرداران اختيار در بيشتر نيز، نيروها اين هدايت
شخصيت بودديگر محلي غياث.)179ص:1390منز،(هاي حافظخواجه ازالدين رازي،

كسوتبر در همزمان داشت، را اسكندر اميرزاده وزارت كه شاهرخ عصر در يزد جستگان
مي ظاهر نيز بود.شدسرداري سواره و پياده تومان يك فرمانده .)14ص:1356يزدي،(وي،

بودند ابرقو و يزد از سپاهياني شامل او، فرمان زير در.)180ص:1390منز،(نيروهاي او
امي جغتاييِ امراي شدكنار قم محاصرة مأمور اسكندر، .)35-36صص:1356يزدي،(رزاده

نيروهايجالل فرماندهي كه بود غيرجغتايي سرداران از نيز خوارزمي محمود الدين
سال در داشت؛ عهده بر را به.ق.هـ812محلي در، او يزد، در خازن ابابكر عصيان دنبال

بود يزد محاصرة براي اسكندر، طرف از اعزامي لشكر در.)151ص:1343جعفري،(رأس
پير حكومت خواجهمحمدزمان نيز، فارس محاصرهنيالدجاللدر براي وي جانب از

شده فرستاده او امراي دستگيري و اسكندر سركوبي .)177ص/1372،1ابرو،حافظ(بوديزد،
را سپاه فرماندهي نيز، اصفهان در صاعدي احمد عهدهقاضي نظاميبر تجربة از و داشت

بود اصفهان،.)175ص:1390منز،(برخوردار تسخير براي اسكندر اميرزاده يورش جريان در
داشت شهر از دفاع در مهم نقشي و شد شهر به او امراي ورود از مانع احمد، قاضي

و.)337-338صص/1378:2ابرو،حافظ( چهاردانگه اهالي از اسكندر، با رويارويي براي وي
گرفت كمك نيز پير.)573ص/1339:6ميرخواند،(دودانگه يورش زمان در محمدهمچنين،

بود شهر اصلي مدافعان جزو او اصفهان، صص(به كه.)567-568همان، توجه درخور نكتة
نيروهاي حضور گسترة و اهميت از همينمنطقهنشان در كه اين دارد ايالتي سپاه در اي

پيوستند اصفهان مدافعان يعني دشمن؛ به اسكندر اميرزاده لشكريان بيشتر هاآن.مورد،
نيروهاي و فارس سرداران شامل راهاآناغلب، اميرزاده تومان مهم اركان كه بودند
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مي سرداران.)338ص/1378:2ابرو،حافظ(دادندتشكيل كهبيشتر عجم عراق و آذربايجان
ميهاآن هم منطقهرا سپاه بودندتوان اسكندر مخالف جبهة در نيز، دانست عبدالرزاق(اي

آن.)119ص/1383:2/1سمرقندي، نظامي نيروي و قم شهر مورد آگاهيدر بيشتريجا، هاي
دارد سال.وجود منطقه.ق.هـ814در سپاهيان اس، اميرزاده برابر در قم، دفاعياي كندر
راشجاعانه شهر سال دو حدود شد مجبور او يزدي، گزارش به بنا كه آنچنان كردند؛

كند مرحله)35ص:1356يزدي،(محاصره در كردو اصفهان به بازگشت قصد نيز اين.اي در
اين گرفتن نظر در با نيز ساوه حاكم صحرايي، نصراهللا ساوهبين، نوبت قم، فتح از پس كه

بود رابطهخواهد نداشتن وجود با با، خوب ياريمحمداي به را سپاهي قم، حاكم قمي،
فرستاد منطقه.وي سپاهيان ترتيب، دربدين كه اسكندر اميرزاده برابر در توانستند اي

بايستند بود، جغتاييان بر متكي از.اصل، يكي خيانت از پس تنها اسكندر، هم سرانجام
مظف خواجه يعني محلي؛ كندبزرگان تصرف را قم توانست فراهاني، -37همان،صص(ر

.)170-171صص/1383:2/1سمرقندي،؛عبدالرزاق36
قدرت مختلف مراحل در نيز اصفهان محلي توسعهسپاهيان و اميرزادهطلبيگيري

داشتندسلطان مهمي نقش سال.محمد، در براي.ق.هـ851او اصفهان، لشكر با ،
فارس،دست به آنيابي كشيدبه لشكر شيراز.جا سرداران و كلويان نيز، مقابل طرف در

شهر از دفاع به نيست، مصلحت به جنگ و رفتن بيرون كه فرض اين با و كرده مشورت
به.)211-212صص:1386كاتب،(پرداختند گستردهاصفهانيان، حضور اكابر، و سادات ايويژه

سلطان لشكر تسخ.داشتندمحمددر هنگام سلطاندر لشكر توسط فارس بهمحمدير ،
شده اشاره يزد و كاشان قم، اصفهان، نواحي از رانيروهايي او چريك نيروي كه است

مي فسايي،293ص:1356طهراني،(كردندتأمين مي.)341ص:1367؛ مبنا اين نيروهايبر توان
شبه از نيز را دانستمنطقهنظاميانچريك نيهاآن.اي يك همراه كوچكبه روي

داروغه همان يا جغتايي، محلي حاكمان فرماندهي تحت بودندجغتايي، ها
سلطان.)140ص:1377منز،( سپاه در اصفهان اكابر نقش بر خصوص به شيراز، محاصرة در

شدهمحمد عبدالرزاق.)347-50ص:1390؛منز،293-295صص:1356طهراني،(استتأكيد
مي محلي اهالي از را ايشان بيشتر فارس، لشكر توصيف در مشاغلسمرقندي، به و داند

ميهاآن اشاره باغباني و دهقاني صرّافي، جمله از از.كند، سپاه اين شكست وجود با وي،
سلطان ميمحمدلشكر معرفي شجاع و كارآمد را آن نيروهاي عبدالرزاق(كند،

مجموعه.)613ص/1383:2/2سمرقندي، شيراز، كالنتران،در و كلويان رؤسا، سرداران، از اي
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داشتند عهده بر را شهر از دفاع و بودند محلي سپاه ؛589-90صص/1362:3خواندمير،(جزو
اطراف.)211-212صص:1386كاتب، و اصفهان سرداران و اهالي حضور از نيز ديگري اخبار

است دست در ايالتي سپاه در كاتب،295ص:1356طهراني،(آن اكابر)220ص:1386؛ حتي ؛
اميرزادگان قدرت جنگ در نداشتند، نظامي عمليات در چنداني سابقة كه نيز يزد
كردند حركت عالءالدوله به كمك براي كرمان، لشكر با خراسان، در تيموري

منطقهبدين.)220،227صص:2386كاتب،( سپاه نقش موفقيتترتيب، در سلطاناي هاي
تعييندمحم به، ميكننده .رسدنظر

درمي تيموري اميرزادگان خدمت به كه محلي سپاهيان بر بوميِعالوه حاكمان آمدند،
دست كه داشتند وجود نيز نظامي نيروي از بابرخوردار بودند، مطيع كه مواقعي در كم،

مي همراه تيموري ايالتي حكومت سال.شدندسپاه كه.ق.هـ814در هنگامي اسكندر،
جالل و خوزستان از دزفولي علي شيخ كرد، حركت كرمان به حمله ازبراي طارمي الدين

بودند او سپاه در فارس، شرقي مغول،.)218ص:1390منز،(حدود احمد كه نيز زماني در
سلطان جانب الهيجانمحمداز حاكم ناصركيا، امير داشت، را سلطانيه تسخير قصد

گيالنيانعده از فرستاداي سلطانيه امراي كمك به خوش.را جانباين از خدمتي،
جمال فرستادن با شدشاهرخ داده پاسخ گيالن به سمناني سمرقندي،عبدالرزاق(االسالم

منطقه.)587ص/1383:2-1 سپاهيان از استفاده تركيب و ميزان كه پيداست اي،چنين
بوده متفاوت گوناگون، مقاصد به ه.استبسته ايندر باال، اهميت با نظامي عمليات نگام

مي حداكثر به سلطانرسيدهتعداد زاده امير لشكر در چنانكه حملهمحمداست؛ هنگام ،
دست براي خراسان عراقبه چون مختلف، مناطق از سپاهياني حكومت، مركز به يابي

آوه،]عجم[ كاشان، قم، كرمان، يزد، شولستان، لرستان، اصفهان، فارس، ري،، ساوه،
داشتند حضور دامغان و .)318ص:1356طهراني،(سمنان

منطقه سپاهيان موفقيتهمراهي هميشه تيموري، اميرزادگان با نبوداي خالف.آور
سلطان موفق بهمحمدتجربة زمينه اين در چنداني موفقيت بابر، ابوالقاسم او، برادر ،

نياورد دفاع.دست بابر از يزد، اكابر و اهالي وي، عليه مغول احمد امير شورش هنگام در
هزيمت.كردند به رو احمد، امير و آمد اميرزاده كمك به شيراز از نيز سپاهي ظاهراً
با.)204ص:1317آيتي،(گذاشت ورود آنهنگام اهالي و اكابر اصفهان، به مهميبر نقش جا،

داشتند او برابر در شهر از دفاع و.در بابر مقابل در تركمانان، به اصفهان سپردن تا ايشان
ايستادند منطقه جغتايي پذيرش.)325ص:1356طهراني،(نيروهاي به حاضر اصفهانيان،
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م به ناگزير او، و نبودند خود شهر به ورود براي شدبابر اصفهان وجود،.حاصرة اين با
نشدند تركمانان با بابر رويارويي براي نيرو فرستادن به حاضر اصفهانيان

دروازه)234ص:1386كاتب،( بابر، وزير حيدر، محمود موافقت با رويو به را شهر هاي
ماندند تركمانان منتظر و بستند بابر .)325-329صص:1356طهراني،(نيروهاي

گذش آنچه مياز بر حكومتت قدرت تدريجي كاهش با همراه و زمان گذشت با كه آيد
منطقه نيروهاي نقش اياالت، در اميرزادگان استقالل افزايش و يمركزي افزايش افتهاي

قدرت.است ظهور و تيموري خاندان قدرت عمومي انحطاط با حال، عين ديگردر هاي
به نيروها اين تركمانان، سرنوشهمچون درتدريج و كرده جدا تيموريان از را خود ت

ميوجست بر تازه موقعيتي .آمدندجوي
قبايلي)ج كوچجمعيت:نيروهاي نيمههاي و ازكوچرو شهرنشينان به نسبت گرچه رو،

منطقه سپاهيان و جغتاييان كنار در اما بودند؛ برخوردار بيشتري ازاستقالل بخشي اي،
به تيموري حكومت نظامي مينيروي ايالتيحساب سپاه در خدمت از ناگزير و آمدند

جمعيت)183ص:1390منز،(بودند اين از يك هر كه دليل بدان ظاهراً به؛ توانها، تنهايي
منطقهرگذاريتأث رقباي با مقابله يا خود نظر مورد اهداف به رسيدن اوضاع، بر ايي

اقتضاي به بودند مجبور بنابراين، و نداشتند را قدرتخويش با مختلفشرايط هاي
كنند اين.همكاري در قبايلي نيروهاي از قبايلمنظور از كه هستند سپاهياني جا،

مي تشكيل اياالت در ساكن داشتندغيرجغتاييِ عرب يا ايراني تركي، منشأ و در.شدند
منطقه نيروهاي از اينان ميتفكيك جمله از كهاي، كرد اشاره موضوع اين به توان

نامنير با منابع در معموالً قبايلي، ميوهاي شناخته اقوام آنهاي حال نيروهايشوند؛ كه
ميمنطقه داده نسبت اياالت و شهرها به بيشتر آن.شونداي، بر نيز منز زمينه، همين در

منطقه سپاهيان همراه به ضرورت مواقع در معموالً قبايلي، سپاهيان كه وارداست اي
مي اعمل و بودندشدند خود رؤساي فرماندهي تحت لشكرهاي.)179همان،ص(حتماالً در

عده اسكندر، و رستم قبيلهاميرزادگان نيروهاي از دراي سرانجام كه داشتند حضور اي
شدند جدا تيموري سپاه از طرف، دو برادرش.هر با جنگ براي شد ناچار رستم اميرزاده

تركمانان به اصفهان، تصرف سر بر ببرداسكندر پناه :Thackston,1989)قراقويونلو

p.30).اما كرد؛ اصفهان روانة را تركمانان از سپاهي اصفهان،هاآنوي نزديكي در
نيروهاي.)138ص/1383:2/1سمرقندي،عبدالرزاق(بازگشتنداجازهبي نيز، ديگر طرف در

شول شامل كه اسكندر لشكر اقبايليِ لشكر از بودند، كردها و شيرازها به و شده جدا و
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ميرخواند،138ص/1383:2/1سمرقندي،عبدالرزاق(بازگشتند ري،.)575ص/1339:6؛ حدود در
تركمان، عرب، قبايل وجود از نيز، كاشان و داريمقم آگاهي صحرانشينان و خلج .بلوچ،

اميرالياس به را آن اطراف و كاشان و قم نواحي حكومت شاهرخ، كه خواجههنگامي
قبيلهو نيروهاي اين كرد، داداگذار قرار وي اختيار در را .)373ص/1378:2ابرو،حافظ(اي

كمك قبايلي نيروهاي كرمان، اميراندر بن ابوبكر به سلطانكننده با مقابله براي شاه،
كرمان(اويس البته،)حاكم كه بودند اعراب و احشام و جرماي و اوغان امراي شامل ،

كشته او و كردند رها را ابابكر جامع(شدسرانجام صيزدي، حسني، واوغان.)34التواريخ ها
وجرمايي بودند مغول نيروهاي بازماندة مختلفعربها، جاهاي در كردها، مانند نيز ها
مي واژة.)184ص:1390منز،(شدندديده كه مختلفي روايات آمده،هاآندر»احشام«از

قبيله نيروهاي براي عمومي نامي اصطالح، اين كه بودهپيداست موردي.استاي در
سال در ش.ق.هـ817ديگر، شاه مسعود پيوستن با شيخ، عمر بايقرابن ابراهيم، بر ول،

شد پيروز فارس حاكم و شاهرخ پسر حال،.)633ص/1339:6ميرخواند،(سلطان همان در
پيوستند شاهرخ به شولستان سرداران و لرستان حكام كه شده كه)جاهمان(گزارش

وفاداري تغيير به ميهاآناحتماالً مربوط شاهرخ ورود از پس .شود،
جمعيتمهم لرترين شباني، شولهاي همسايگان و جنوبهاآنها بودنددر فارس .غربي

تيموري اميرزادگان نظامي نيروي از بخشي و داشتند حضور منطقه اين در نيز كردها
مي.بودند مسلط فارس بر كس هر دليل، همين بربه نظارت نيازمند منز،(بودهاآنشد،

صص سال.)216-217همان، در كرد، و شول در.ق.هـ850سرداران شيراز مقاومت در ،
سلطان سلطانمحمدبرابر شاهرخ، مرگ از پس و داشتند برايمحمدنقش تالش در

از هواداراني قدرت، به ص(داشتهاآنرسيدن رويارويي.)217همان، آخر مراحل در
ايلمحمدسلطان از نيروهايي وجود از شاهرخ، مرگ از پس بابر، ابوالقاسم وو جالير
بهتركما سخن آمدهنان بابربههاآن.استميان ابوالقاسم به استرآباد، لشكر همراه

و سلطانمسئلهنيهمپيوستند شكست و او سپاه تقويت اصلي دليل بودمحمد،
(Thackston,1989: p.38).حسين شاهزاده رهاكردن با ديگر، زماني در جالير ايل

شدند مازندران حكومت از او بركناري موجب بدين.)20ص/1339:7ميرخواند،(بايقرا،
نمي جهت تغيير كه هنگامي تا قبايلي نيروهاي بودندداترتيب، برخوردار اهميت از .دند،

عربپيش كه شد گفته مختلتر مناطق در كردها، و ميها ديده وجود.شدندف از
چهاردانگه و حويزه در كرمان، بر عالوه نيز احشام عنوان با احشام(نيروهايي سرداران
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اعراب و داريم)كرد عراق.)569ص/1339:6ميرخواند،(آگاهي منطقة در احشام، نيروي از
پيوست او به اسكندر، دفع براي منطقه در شاهرخ حضور زمان در كه شده ياد ندعجم

صص( گروه.)615-616همان، كه بود مناطقي جمله از نيز خودخراسان در را عرب هاي
بود داده كرايه.جاي از يادميرخواند، اميرعليشير توسط عرب احشام شتران كردن

كوه.)81ص/7همان،(كندمي و ديگر گروه چند شدهاز ياد نظامي امور در نيز، نشينان
جمله آن از بخشتانداست، در كه خلج همچنينركان بودند؛ ايران مختلف هاي

بودهقشقايي مستقر اصفهان نزديكي در گندمان، در كه مناطق.اندها شامل كه نيز ابرقوه
مي جمعيتبياباني از برخي اختيار تحت شبانكاره، و دارابگرد همچنين و كوچشد روهاي

سال.بودند ف.ق.هـ818در شاهرخ، كه آن از پس پس، باز اسكندر از را گرفت،ارس
فرستادبخش شبانكاره و لر مراتع به را خود سپاه از گرچه.)217ص:1390منز،(هايي

جنگنده قبايل، نيروهاي است منطقهممكن سپاه از بودهتر روستاها و شهرها در اي
از كمتر اما بودندهاآنباشند؛ اعتماد ).185همان،ص(قابل

اياالت-2 سپاه مالي منابع
گزارش برمياز موجود هزينههاي بيشتر كه تأمينآيد اياالت ماليات از ايالتي، لشكر هاي

منظم.شدمي و ثابت درآمدي منبع ماليات از معاف و سيورغال شكل به مناطق واگذاري
مي فراهم تيموري اميرزادگان و اياالت حكام بهبراي پيوسته ايشان، و وصولكرد دنبال

بودند اهالي از ماليات اين.(Subtelny,2007:36-38)انواع تركبا نظامي نخبگان حال،
بودند)جغتايي( معاف ماليات از ،(Ibid: Op.cit).از ديگر يكي موضوع، اين ظاهراً
جذبراه بودهاآنهاي لشكر مي.در اختصاص سپاه به ايالتي درآمد تمام يافت؛گاه

در پير.ق.هـ811سالچنانكه اميرزاده دستمحمد، از پس حكومت، به دوباره يابي
شود لشكر هزينة سال، آن اموال تمام داد دستور .)47ص/1372:1ابرو،حافظ(فارس،

راه خود اياالت، سپاه مالي منابع تأمين براي اغلب تيموري، مشخصفرمانروايان را هايي
تعيين.كردندمي زمان در بخششاهرخ حكومت به خواجه، الياس عراقامير از هايي

هزينه خود لشكر براي و باشد وي سيورغال نواحي، آن خراج و اموال كه كرد مقرر عجم،
خوافي،(كند حافظ223ص/1339:3فصيح دربارة.)611ص/1372:2ابرو،؛ نيز اخباري

هزينه تأمين براي مبالغي حكااختصاص نصب هنگام در لشكر دستهاي در اياالت، م
همانحافظ(است .)205ص:1386؛كاتب،137ص/1:ابرو،
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مي وصول لشكر براي اياالت در كه مبالغي از لشكرنعل«شد،يكي ظاهراً»بهاء كه بود
شورش ضد لشكركشي هزينة دريافت به طرفمربوط توسط معموالً و بود ايالتي هاي

مي پرداخت بهمغلوب ازشد؛ پس مثال پيرآنعنوان اميرزاده ميان ومحمدكه
پير شد، برقرار صلح كرمان، حاكم عنوانمحمداميرايدكو، به عراقي، تومان صد مبلغ ،

كردنعل دريافت لشكر لشكر.)198�197صص/1387:3ابرو،حافظ(بهاي آذوقه(تغار هزينة
دريافت)سپاه ديگر از گرفته، اهالي از كه بود اياالت سپاه به مربوط معموالً.شدميهاي

دريافت حكومتاين زمان در چنانكه بود؛ همراه اياالت ساكنان به نسبت اجحاف با ها،
عراقمحمدسلطان و فارس جنگبر وعجم، اطراف نواحي كردن مطيع براي او هاي
كردسياست وارد اهالي به زيادي صدمات او، مالي نامناسب با.هاي رويارويي در
جمعمقررتركمانان، كپكي دينار بيست خانه، هر از يزد، منطقة از كه بود آوريشده

به تومان هفتصد مبلغ و آمدشود گرفته.دست كرمان جز به شهرها بيشتر در مبالغ، اين
قناشيرين،)219ص:1386كاتب،(شد امير نقش به كرمان، از مبالغ اين نگرفتن گويا ؛

آن مربوطحاكم شاهزاده با همراهي در به.شدميجا، را سنگين مبالغي وي برعكس،
نعل»تغار«عنوان عراقو از گرفتعجمبها، فارس اموال.)235و220،231همان،صص(و

به مردم، مختلف اقشار از ايالتي، لشكر نياز اهلمورد تجار، وويژه بازاريان حرف،
مي گرفته .)257ص/1338:2؛اسفزاري،639ص/1339:6ميرخواند،(شدصنعتگران

تشكيالت-3 و اياالتمناصب در نظامي
عالي بوداميراالمرا، تيمور سپاه در مقام و.ترين تيمور سپاه از پيروي به منصب، اين

به و داشت وجود نيز اياالت لشكر در او، ميجانشينان حاكمنظر از پس مهم مقام رسد
استايالت عمل.)248ص:1377منز،(بوده دايرة نيز، عاليگاه فرماندهي از فراتر اميراالمرا

بود شمس.سپاه امير انتخاب از پس نمونه، منصبمحمدالدينبراي براي عباسي، امين
بديع سوي از نيزاميراالمرايي مالي و حكومتي امور اختيار استرآباد، حاكم ميرزا الزمان

شد واگذار وي اميران.)198ص/1362:4خواندمير،(به اميرِ برخيعنوان مورد در كه نيز
امير و مضراب امير همچون اركبه)40،48-41صص:1356يزدي،(قناشيرينمحمدافراد،

امير به مربوط بايد است، بارفته امير.شداالمرا عنوان كاربرد مصاديق براز منابع در االمرا
بودهمي جغتايي امراي اختيار در معموالً مقام، اين كه اين.استآيد نيزحابا ايرانيان ل،

مي پيدا دست نظامي باالي مقامات كمرنگبه حضور وجود با و منابع،هاآنكردند در
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شهر از دفاع در ايشان استمهارت گرفته قرار تمجيد و تأكيد مورد شدپيش.ها گفته تر
اميرنيالداثيغكه وزير همزمان رازي، تومانحافظ يك فرمانده و سردار و اسكندر زاده
بود،.)14همان،ص(بود جامعنيالدتاجهمچنين نويسندة يزدي، حسني،حسن التواريخ

بود يزد پيادة سپاه تواچي يا بازرس و نفري ده نيروي يك فرماندة .)180ص:1390منز،(كه
سلطان لشكر در همچنين، منصبمحمديزدي داروغگياشراف«، و زكات و خاصه خانه

سلطاني داشت»اردوبازار سمت)48ص:1356يزدي،(را از تركيبي بايد كه وهاي، نظارتي
بوده شربت.باشدمالي علي و پسرحسين اميردار، نزد نيز، شيرازي عطار يك زادهان

يافتندمحمدپير دست نظامي باالي درجات به شربت.، پيرحسين لشكر در محمددار،
سواره داراي و بودسردار ديگرنيالدجالل.)17همان،ص(نظام يكي نيز، خوارزمي محمود

بود غيرجغتايياني براز را محلي نيروهاي فرماندهي داشتكه عهده
عنوان.)151ص:1343جعفري،( كه پيداست برابر»سردار«چنين براي»امير«در ،

مي برده كار به ايراني يا غيرجغتايي .)179ص:1390منز،(شدفرماندهان
شهرها، در نظامي مناصب ديگر بود»داروغه«از شهر حاكم .)161ص:1363لمبتون،(يا

به سپاهي طبقة جزو بودند، جغتاييان از اغلب كه شهرها ميداروغگان آمدندشمار
محلي،.)523ـ524صص/1372:1ابرو،حافظ( و چريك نيروهاي فرماندهي تيموري، عصر در

داروغه همان يا جغتايي حاكمان عهدة ميبر منصوب شهرها حكومت به كه بود .شدندها
بودندهاآن محلي نيروهاي و جغتايي كوچك نيروي يك .)140ص:1377منز،(فرماندة

عهده همزمان كه مهداروغگان نقش بودند، نظامي و سياسي امور عملياتدار در مي
به داشتند؛ قدرتطورينظامي مدعيان موفقيت باعث آنان همكاري موارد بسياري در كه

مي گروهي يا فرد شكست به منجر ايشان، توسط عمليات ترك پشتيبانيو از كه شد
بودهاآن .)46،48صص:1356يزدي،(برخوردار

پيروي)تواجي(»تواچي«منصب به كه بود مناصبي ديگر از سپاه، در مركزي، لشكر از
مي چشم به عهده.خورداياالت و نيروها بازرس منصب، اين سپاهيدارندة امر گيريدار

بود.بود لشكر يك سپاهيان تعداد تعيين مسئول همچنين، .)243،117صص:1377منز،(او
مينيالدشرف معرفي لشكرها احضار و جمع مسئول را تواجيان يزدي، بهعلي كه كند
ميم فرستاده مختلف نواحي و عهده.)162،332صص/1336:1يزدي،(شدندناطق دارياز

شهاب توسط مقام پيشاين كه يزدي حسن درالدين تنها كه پيداست شد، اشاره بدان تر
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ن جغتاييان استاختيار شبهبوده و محلي كاكردهاي به توجه با بسا، چه آن،و ديواني
بيشتر آن در ايرانيان .باشدبودهسهم

مناصب به اياالت، در تيموري شاهزادگان سپاه به مربوط اخبار در معزاألنساب، در
جمله از شده»بكاول«و»قورچي«،»قوشچي«،»يساول«،»چييورت«ديگري اشاره

محليورت.)119و102،104،105صص:67خ.معزاألنساب،ن(است اردو، تنظيم مسئوليت چي
سازمان و لشكر زدن رااردو آن عهدهدهي مجري.داشتبر يا پيشكار گماشته، يساول،

دورة اواخر در كه بود شكاري پرندگان از نگهداري مأمور قوشچي، و بود سپاه در فرامين
بوده لشكري كارگزاري ن.استتيموري، و تيرداران به مربوط قورچي، يزمنصب

بود لشكر ديواني امور مسئول بكاؤل و .)243-50صص:1377منز،(محافظان
نظامي، امور با مرتبط مناصب ديگر را»كوتوال«از شهرها قلعه ضبط و حفاظت كه بود

داشت عهده در.)528ص/1372:1ابرو،حافظ(بر تغييراتي تيموريان، حكمراني اواخر در
كوتو جمله از شد؛ پيدا نظامي ميمناصب گفته فردي به يكال انتظامات رييس كه شد

بود جمله.محله از مأموراني و داشت قرار پليس قواي رأس در حقيقت در كوتوال،
شحنه داروغهقورچيان، محتسبان، و يساوالن عسسها، اوها، دست زير قراسواران، و ها
مي حساب .)52ص:1368؛طبيبي،217ـ218صص:1381ميرجعفري،(آمدندبه

مركزي-4 لشكر با ايالتي سپاه رابطة
نبودند اياالت حكام و تيموري زادگان امير خدمت در فقط اياالت، بههاآن.سپاه موظف ،

بودند نيز مركزي حكومت لشكر در از.خدمت تيمور، كه شد اشاره مقاله ابتداي در
عمليات در گستردگي به ايشان، سپاهيان و داروغگان اياالت، بهرهحاكمان خود نظامي

همراهمي او با اميرزادگان، حضور بدون اياالت، لشكر از افرادي گاهي حتي گرفت؛
اميرانمي سپاه از شام، و سيواس به تيمور عزيمت با مقارن مثال براي شيخشدند؛ شاه،

رفتندمحمد تيمور سپاه با فيروزشاه شاهرخ، لشكر از و .)256ص/1336:2يزدي،(داروغه
وقتينهمي كشيدطور، لشكر هند به او.)ق.هـ800-801(تيمور با شاهرخ لشكريان ،

درحالي ماندبودند؛ خراسان در شاهرخ خود مواقع.)120ص:1377منز،(كه در تيمور
به گستردگي به را ايالتي نيروهاي ميلزوم، سالكار در چنانكه كه.ق.هـ798گرفت؛ ،

مأمومحمدپير را عمرشيخ سركوبيبن آلمحمدر پيشين كارگزاران از درطبسي، مظفر
شدند او به كمك مأمور مناطق، ساير از لشكرهايي همزمان كرد، پير.يزد محمداميرزاده
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شاه جهانگير، بهادربن سونجك شيخي، اسكندر ،)56-57صص:1343جعفري،(شاهان،
ل با خراسان، و قهستان كرمان، اصفهان، داروغگان و خودحكام و)جغتاييان(شكريان

نواحي آن منطقه(چريك قبايلينيروهاي و لشكركشي)اي اين در تيمور دستور به ،
داشتند كاتب،560ص/1336:1يزدي،(حضور در.)83ـ84صص:1386؛ تيمور منز، نظر به

به فراخواندنواقع، و خويش لشكر از بخشي صورت به واليات لشكريان با رفتار وسيله
جهانپيوسته براي ميايشان محدود را اميرزادگان قدرت ديگر.كردگشايي، سوي از

ردة بهاميران ميطورباال، مشغول شاهزادگان لشكر در فعاليت به ممكنموقت و شدند
شاهزاده خدمت به سرانجام برگردندبود تيمور نزد يا درآيند، ديگر 21صص:1377منز،(اي

-19(.
تيمور، از پس دوران ازدر نتيجه، در و يافت بيشتري استقالل و اهميت ايالتي سپاه

آن كاستههمراهي مركزي سپاه پيشبا چنانكه گرچه بهشد؛ اين شد، گفته نيز تر
لشكركشي در آن همراهي پايان نبودمعناي تيمور جانشينان در.هاي شاهرخ مثال، براي

محاصرة.ق.هـ819سال براي خود، حكمراني تحت مختلف مناطق لشكرهاي از كرمان،
چهل سپاهي و برد ازبهره نفري سيستان،ماوراءالنهرهزار لشكرهاي و خراسان چريك ،

عراق آمدندعجم،فارس، كرمان به اصفهان و يزد ابرقو، :1383سمرقندي،عبدالرزاق(شيراز،
تعداد)639ص/1336:6؛ميرخواند،233،ص2/1 شدهسي،هاآنكه ثبت سوار استهزار
لشكركشي.)42ـ43صص:1356يزدي،( تمامهايدر از سپاهياني نيز، آذربايجان به شاهرخ

بودند وي همراه تيموري حكومت واله606ص/1362:3خواندمير،(قلمرو ؛
كالنتران.)455ص:1379اصفهاني، و حكام امرا، از زياد تعدادي شده گفته همچنين،

ع و وآذربايجان درجه آنان بيشتر به نيز شاهرخ و بودند پيوسته شاهرخ اردوي به راق،
كرد اعطا دست.)775ـ776صص/1372:2ابرو،حافظ(مقام اين از مواردي تعداد حال، اين با

بود تيمور زمان از كمتر بسيار شاهرخ، عصر .در
مركز سپاه با ايالتي سپاه همكاري از هم باز شاهرخ، از پس دوران شددر كاسته در.ي

پابه همكاريواقع، ميزان از تيموريان، قلمرو تجزية و مركزي حكومت اقتدار كاهش پاي
ميسپاه كم مركزي سپاه با ايالتي آنهاي ضمن ازشد؛ با بخشدستكه هايرفتن

لشكر در سپاهيان اين حضور ميزان شاهرخ، از پس دوران در تيموري قلمرو از زيادي
اصلي لشكرمدعيان تركيب در نمونه براي شد؛ كمتر تيموري، خاندان در قدرت

مقابل در داشت، دست در را حكومت مركز مدتي شاهرخ مرگ از پس كه بابر، ابوالقاسم
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سلطان يعني ديگر؛ ومحمدمدعي شبرغان ماخان، و مرو سيستان، از سپاهياني تنها ،
داشتند حضور فرمانروايي.)676-677صص/1383:2/2سمرقندي،عبدالرزاق(مازندران عهد در

محدود به توجه با بايقرا، حسين بازسلطان آن، اطراف و خراسان به تيموري قلمرو شدن
نبردهاي در چنانكه شد؛ كاسته مركزي سپاه در ايالتي لشكرهاي مشاركت ميزان از هم

پسرش با پيو.)ق.هـ902-903حدود(ميرزاالزمانعيبدوي سپاهيانِ در لشكر، به سته
به حسين، عدهسلطان تنها خراسان، لشكرهاي ميجز شامل را مازندران از شداي

سيستان.)30-31صص:1357روملو،( گاه، و مازندران به ايالتي لشكرهاي زمان، اين در
شده قزويني،(بودمحدود و .)233،235صص:1378تتوي

نتيجه
تيموري امپراتوري نظامي ماهيت به سرتاسرباتوجه در حكومت مهم اركان از يكي سپاه ،

بود تيموريان و.قلمرو تيمور عالي فرمان تحت كه مركزي و اصلي سپاه بر عالوه
به تيمور، نوادگان و فرزندان به مختلف اياالت واگذاري با بود، وي تدريججانشينان

گرفتندسپاه شكل نيز ايالتي يكي.هايي ايالتي، سپاه عمدة كاركرد ودو نظم حفظ
لشكركشي در مركزي سپاه با همراهي ديگري، و اياالت در بودامنيت بزرگ اين.هاي با
كرد پيدا مستقل تقريباً هويتي ايالتي سپاه زمان گذشت با افراد،.حال، تركيب نظر از

مي تشكيل را ايالتي سپاه مهم بخش جغتاييان تيمور، عصر در و مرورابتدا به اما دادند؛
ع منطقهنقش نيروهاي شامل غيرجغتايي، درقبايلوايناصر اهميتهاآنبومي

يافت مي.بيشتري فاصله تيموري دورة اوايل از نيروهايهرچه سهم كاهش با گيريم،
منطقه نيروهاي سهم ايالتي، سپاه در ميجغتايي افزايش محلي و فرماندهي.يافتاي

اختيار در معموالً اياالت، نيروهاي درعالي مستقر تيموريِ وهاآناميرزادگان بود
بازماندگانمجموعه يا جغتايي امراي از اينهاآناي در محلي، بزرگان و سرداران گاه و

مي همراهي را او در.كردندمورد موجود مناصب از بسياري تشكيالت، و مناصب مورد در
امير همچون تيموري، اصلي بكاوسپاه و يساول تؤاچي، وجوداالمرا، نيز ايالتي سپاه در ل

مقام.داشتند همچون موارد، برخي بومي»سردار«البته جنبة به كه داشت وجود نيز
مي مربوط ايالتي هزينه.شدسپاه مالي، زمينة دريافتدر طريق از ايالتي سپاه هايهاي

مي تأمين واليات اهالي از موقت و غيررسمي يا دايمي و هنگام.گرديدرسمي در
شكلوا به ايالتي درآمد عمل در نيز، جانشينانش و تيمور سوي از اياالت هاييگذاري
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هزينه تأمين براي سيورغال، ميچون معين لشكر سپاه.گرديدهاي با ايالتي سپاه رابطة
بود مركزي حكومت مهم عمليات براي اياالت، از نيرو تأمين شكل به بيشتر در.مركزي،

كمتر مركزي سپاه اميرزادهمقابل، يا اياالت منازعات مينشيندر مستقيم دخالت كردها
مي تهديد مركزي حكومت حاكميت كه مواردي در جز نميد،شو صورت .گرفتدخالتي
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